
 

 

                                                  Rugăciunea dreptului Simeon (3) 
                                 "Lumină spre descoperirea neamurilor" 
                                                                  (21.2.2021) 
 
 
Dreptul Simeon, ținându-l în brațe pe Pruncul Hristos, ți-a încheiat lauda către Dumnezeu 
cu o profeție: „că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor 
popoarelor, lumină spre descoperie neamurilor” (Luca 2:30 -32). Inspirat de Duhul Sfânt, 
Simeon a profețit, ața cum a făcut odinioară Isaia (vezi Isaia 49: 6), că Iisus Hristos este 
lumina ți Mântuitorul întregii lumi. Această lumină va străluci asupra tuturor națiunilor 
păgâne, eliberându-le de întunericul ignoranței față de adevăratul Dumnezeu. 
 
Ceea ce este cel mai notabil este modul în care bătrânul Simeon rosteste aceste cuvinte 
profetice fără exclusivitatea ți fanatismul contemporanilor săi evrei. Viziunea lor despre 
Mesia este una îngustă, în sensul că el va veni doar pentru mântuirea lui Israel. Dacă 
evreii l-ar fi auzit pe Simeon vorbind despre această mântuire extinsă la păgânii din jur, ei 
l-ar fi denunțat ca fiind un radical periculos, cu consecințe grave. 
 
Acesta este un lucru pe care ți noi crețtinii ortodocți trebuie să-l privim foarte atent. 
Pentru că există unii oameni astăzi care au ți această gândire insulară, limitându-l pe 
Hristos la propriile țări sau comunități. Ei nu sunt interesați de munca de misiune dincolo 
de granițele lor ți sunt adesea ostili când li se cere să susțină orice demers misionar. Ei 
încearcă să-ți justifice opoziția citând o „nevoie mai mare” în propriile națiuni sau case. 
Dacă Biserica primară ar fi acționat în acest fel, atunci niciunul dintre noi nu ar fi crețtin, 
deoarece strămoții noțtri erau cu toții păgâni! Dacă Sfinții Apostoli, care erau israeliți, ar fi 
avut această atitudine, nu ți-ar fi părăsit patria pentru a predica Evanghelia, iar Biserica ar 
fi rămas limitată la Palestina. 
 
Dar Hristos a venit să-i unească pe toți într-o singură familie spirituală. Ca Lumina lumii 
(Ioan 8:12), El a venit să risipească întunericul vieții păgâne ți să le lumineze lumea 
precum soarele, aducând mântuirea tuturor. De aceea Domnul le-a poruncit apostolilor 
Săi: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.” (Marcu 16:15). Au 
călătorit în toate direcțiile, purtând acest mesaj bucuros al mântuirii în fața pericolului ți 
chiar a martiriului. Sfânta noastră Biserică Apostolică continuă această lucrare de 
evanghelizare până în prezent, cu participarea membrilor săi luminați, atât clerici, cât ți 
laici. Fiecare dintre noi este chemat să contribuie cu rugăciunile noastre fierbinți ți în orice 
alt mod posibil, în funcție de abilitățile noastre. Păgânismul nu este doar ceva care a 
existat în vremurile apostolice, ci continuă să existe până în prezent. Sunt multe milioane 
care ațteaptă mesajul mântuirii. Este foarte emoționant să vezi bucuria ți recunoțtința pe 
care le-o arată misionarilor Bisericii noastre, acețti oameni care aud despre Hristos pentru 
prima dată. Ei ajung să creadă, să fie botezați ți să se închine singurului ți adevăratului 
Dumnezeu Întreit. Putem admira dorința multora care călătoresc distanțe foarte mari (unii 
pe jos) pentru a fi catehizați, botezați ți a participa la Sfânta Liturghie. Acest lucru se face 
până când devine posibilă construirea unei biserici ortodoxe a lor. 
 
Aț dori să fac aici o precizare de care este nevoie. Unii confundă misiunea Bisericii cu 
prozelitismul practicat de diverse secte. Acest lucru a fost făcut de evrei ți Domnul l-a 
condamnat. Adică, folosind metode viclene ți înțelătoare pentru a îi atrage către grupul 
lor. Acest lucru este condamnat de Biserica Ortodoxă, care nu a folosit niciodată astfel de 
mijloace. Misiunea ortodoxă este ceva complet diferit, în sensul în care respectă libertatea 
fiecărei persoane. Ea propovăduiețte adevărul oricui este interesat ți, după cateheză 
(oricât ar dura), dacă sunt găsiți sinceri în credința lor, sunt botezați în Biserică. Domnul 



 

 

nostru Iisus Hristos cheamă „oricine dorețte să vină după mine” (Marcu 8:34). Hristos nu 
forțează pe nimeni. 
 
Dragi frați ți surori, după toate acestea, vă rog să vă amintiți că Domnul nostru (ața cum a 
profețit Dreptul Simeon) este Lumina care luminează toate națiunile ți este Mântuitorul 
tuturor popoarelor. El vrea să aibă ajutoare luminate care au primit deja mesajul Său 
mântuitor. Acest lucru nu se datorează faptului că El are nevoie de ei, deoarece este 
Atotputernic ți poate face totul El Însuți. Dar El ne cere, de asemenea, să devenim 
„împreună-lucrători cu Dumnezeu” (vezi 1 Corinteni 3: 9), pentru a ne onora. Să acceptăm 
această onoare ți să ne străduim să întărim misiunile ortodoxe cu exemplul nostru 
strălucitor. Discursul nostru edificator să poarte lumina credinței la cât mai mulți posibil, 
pentru ca ți ei să fie luminați ți mântuiți de Hristos Mântuitorul. Amin. 
 


